
 

 

 

 

  

Teie  03.03.2020  nr  

 

Meie  18.06.2020  nr 6-3/200601/2003605 

Põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetuste maksmisest 

 

 

Austatud [    ] 

 

 

Pöördusite õiguskantsleri poole lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu 

põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetuse maksmise küsimustes. 

Soovite teada, kas maaeluministri 09.09.2015 määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike 

turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus“ § 6 lõikes 

9 sätestatud nõue, millega võrdsustatakse mittetulundusühingu (MTÜ) liikmed äriühingu 

juhtorgani liikme või osanikuga, on õiguspärane ja proportsionaalne.  

 

Toetuse jagamise eesmärk on seletuskirja kohaselt suurendada põllumajandus- ja toidusektori 

jätkusuutlikkust, milleks soovitakse parandada toidu tootmise ja turustamise tarneahela 

toimimist, suurendada põllumajandustoodete tootjate ja töötlejate turujõudu ning arendada 

omavahelist koostööd.  

 

Määruse § 6 lõike 9 kohaselt ei tohi toetuse taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, 

aktsionär, liige või juhtorgani liige omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise 

juhatusse või nõukokku.  

 

Seega, kui taotleja või hinnapakkuja on MTÜ või tulundusühistu, siis ka nende liige ei tohi 

omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku. Määruse 

seletuskirja kohaselt soovitakse esitatud piiranguga vältida toetuse saaja ja hinnapakkuja 

omavahelisest seotusest tingitud kokkuleppe tehinguid ja sellest tulenevat ebaausat 

konkurentsikeskkonda. 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 58 kohaselt peavad 

liikmesriigid võtma vastu kõik õigus- ja haldusnormid ning kõik muud vajalikud meetmed, et 

tagada Euroopa Liidu finantshuvide tõhus kaitse. Tulenevalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 

809/2014 artikli 48 lõikest 2 on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametil (PRIA) 

kohustus kontrollida muu hulgas kulude mõistlikkust. 

 

 

 

 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/128052019003
https://www.riigiteataja.ee/akt/128052019003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32013R1306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0809
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0809
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Kulude mõistlikkust mõjutab aus konkurents ning rahade läbipaistev kasutamine. Seetõttu  on 

oluline välistada pakkumuste võrdlemisel võimalik seotus taotleja ja pakkuja vahel. Taotleja ja 

hinnapakkuja otseseid või kaudseid finantsalased, majanduslikud või muud isiklikud huvid 

võivad kahjustada isikute erapooletust ja sõltumatust, mis omakorda võib mõjutada 

hinnapakkumusi sest nendes toodud kulud ei vasta tegelikele turuhindadele, ja seada kokkuvõttes 

ohtu avalike vahendite otstarbeka ja eesmärgipärase kasutamise.  

 

Maaeluministeerium selgitas, et kehtiva määruse sõnastuse eesmärk ongi eelkõige tagada kulude 

mõistlikkus, ennetades pettuste tekkimist ja soodustades sellega ausa konkurentsi tingimuste 

järgimist ning suurendades Euroopa Liidu rahade kasutamise läbipaistvust. Samal ajal on oluline 

tagada, et nõue oleks kontrollitav ja sellega ei pikeneks senised menetlustähtajad ega kasvaks 

halduskoormus. 

 

Toetustingimuste hinnapakkujate piirang võib eeltoodust lähtuvalt piirata MTÜ-de ja nende 

liikmete ettevõtlusvabadust. Piirang on põhiseaduspärane, kui sel on mõistlik põhjus ning see 

aitab saavutada soovitud eesmärke.  

 

Toetustingimuste hinnapakkujate piirangute kehtestamisel on võetud aluseks 2017. PRIA 

analüüsi tulemused, kus selgus, et üheks peamiseks horisontaalseks riskiks „Eesti maaelu 

arengukava 2014–2020“ toetusmeetmete puhul on kolme hinnapakkumusega manipuleerimine. 

Pettuste peamiste eesmärkidena tuuakse seejuures välja soovi näidata kõrgemat hinda ja katta 

omafinantseering või teha pakkumusmenetlus nii, et kasusaajateks oleksid taotlejaga seotud 

isikud. Ka põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2016. riskihinnangu kohaselt olid 

kõige probleemsemaks teemaks manipuleeritud erahanked (DG AGRI pettustevastaste meetmete 

juhis 26/02/2014).  

 

MTÜ liikmed ei ole oma rolli poolest võrreldavad äriühingute juht- või kontrolliorganiga. Samas 

on MTÜ liikmelisus siiski selline õiguslik positsioon, mille kaudu isik võib omada teavet ja mõju 

hinnapakkumustega manipuleerimiseks. Isikute omavahelisi suhteid sisulisemalt hindavate 

meetmete kasutamine PRIA massmenetluste puhul oleks maaeluministeeriumi hinnangul nii 

taotlejate kui ka PRIA jaoks halduskoormust suurendav, millega  kaasneks märkimisväärne 

ajakulu ja töökoormus. 

 

Toetuste taotlemise ja menetlemise täpsemate tingimuste määratlemine on maaeluministri 

otsustada. Ministril on selleks avar kaalutlusruum. Riigikohus on (RKHKo 2.04.2019, nr 3-16-

1048, p 16) leidnud, et riigilt toetuse taotlejal ei ole subjektiivset õigust saada toetust. Isikul ei 

teki subjektiivset õigust saada toetust ainuüksi põhjusel, et toetuse saamiseks esitatud taotlus 

vastab toetuse saamise tingimustele. Subjektiivne õigus saada toetust tekib taotluse rahuldamise 

otsusega toetuse määramisest, millega ühtlasi tekib isikul õigus nõuda toetuse väljamaksmist 

vastavalt toetuse määramise tingimustele. 

 

Seetõttu saab MTÜ liikmetega seotud piirangut pidada proportsionaalseks seatud eesmärgi 

suhtes, kuna pettustega kaasnev oht ausale konkurentsile on riskihinnangute kohaselt „Eesti 

maaelu arengukava 2014–2020“ toetuste korral liialt kõrge. 

 

 

 

 

 

 

https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020
https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-16-1048/38
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=3-16-1048/38
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Ettevõtlusvabaduse tagamiseks ei ole riik kohustatud andma ettevõtjale vahendeid (toetust), küll 

aga peab riik tagama, et ühelegi ettevõtjale ei tehtaks põhjendamatult takistusi ettevõtluseks ning 

tagatud oleks aus konkurents. Selle vabaduse realiseerimine eeldab, et vaba turu toimimiseks on 

tagatud õiguskeskkond. Võrdne kohtlemine (PS § 12) ja ettevõtlusvabadus (PS § 31) on õigused, 

mis saavadki eelkõige kahjustada ebaausa konkurentsi tõttu.  

 

Arvestades, et riik ei pea andma ettevõtjatele toetust, vaid peab tagama eelkõige ausa 

konkurentsi, siis on riigil toetustingimuste määramisel avar kaalutlusruum. Toetuse hinnapakkuja 

piirangut MTÜ-de ja nende liikmete osas saab pidada seega õiguspäraseks ning ausa konkurentsi 

tagamise eesmärgil proportsionaalseks meetmeks.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rait Sannik  693 8438 

Rait.Sannik@oiguskantsler.ee 


